ERANCO - Aixance

De ideale verwarming voor Studeer-, Slaap- en Badkamer
ERANCO - Aixance stralingspanelen, zijn uitgevoerd in een strakke moderne vormgeving en
bezitten uitzonderlijke verwarmingskwaliteiten.
De snelle opwarmtijd in combinatie met stralingswarmte, resulteert binnen een zeer kort
tijdsbestek in een aangename gevoelstemperatuur zonder direct de lucht op te warmen.
Als het paneel wordt uitgezet of lager wordt ingesteld, treedt onmiddellijk
temperatuurverlaging op, nodig voor een gezonde nachtrust.
Het zijn deze eigenschappen die de ERANCO - Aixance tot een comfortabele warmtebron
maken in ruimtes waar slechts incidenteel en/of kortstondig behoefte aan verwarming is.
Bovendien is het warmte-effect ook direct merkbaar in grotere ruimtes, zolang men zich
binnen het bereik van het stralingsveld bevindt. In die zin kunnen stralingspanelen ook
uitstekend als bijverwarming worden toegepast in bijvoorbeeld receptiebalies of andere situaties waar koude bruggen optreden.

ERANCO - Aixance stralingspanelen veroorzaken geen condensvorming en drogen de lucht niet uit. Ze
zijn zeer licht van gewicht en nemen slechts weinig ruimte in. Hierbij kan zeer goed aan toepassingen in
de recreatiesector worden gedacht, zoals voor kajuitsjachten, caravans, recreatiehuisjes, enz. of als
badkamer verwarming. Kortom, warmte en comfort, waar u maar wil.
Bij de keuze van het type stralingspaneel moet uitgegaan worden van ca. 80 a 120W/m² al naar gelang de
ruimtefunctie, isolatie en glaspartij. Dit ligt een stuk lager dan bij een luchtverwarmingstoestel (b.v. Gas, CV installatie ).
ERANCO - Aixance stralingspanelen zijn stekker klaar en kunnen door
iedereen moeiteloos worden gemonteerd en aangesloten. De bedieningswijze is al even eenvoudig. De
panelen zijn uitgerust met een keuzeschakelaar aan / uit en een elektronische thermostaat, waarmee de
energieafname tot een minimum kan worden beperkt.
ERANCO - Aixance produceert voor ca. 70% infraroodstraling en werkt als een natuurlijke gezonde warmtebron. Met infrarood
straling, kan met een ca. 3°C lagere temperatuur verwarmd worden. Dit met behoud van eenzelfde comfort gevoel. In combinatie met
afname van groene stroom, wordt luchtvervuiling en/of CO2 uitstoot voorkomen. Elektrisch verwarmen helpt zodoende mee het
milieu te beschermen, terwijl het nauwelijks duurder is in verbruik ten opzichte van andere systemen.
Technische gegevens:
 Het verwarmingselement bestaat uit een aluminium stralingskern waarop een verwarmingselement is bevestigd.
 De circuits zijn tegen oververhitting beveiligd d.m.v. 2 thermische sensoren die het systeem automatisch ontkoppelen.
 Thermostatische regeling met zeer nauwkeurige elektronische controle, voorkomt sterke temperatuurschommelingen en reduceert
het stroomverbruik.
 Goed bereikbare draaiknoppen voor regeling naar behoefte met controlelamp aan/uit functie.
 Warmte productie: ca. 70% onzichtbaar infraroodstraling en ca. 30% convectie warmte via de bovenzijde en het frontpaneel.
 Dubbel geïsoleerd
 Europees goedgekeurd.
 Beschermingsklasse 2
 IP24

Type

AIXANCE 2 ET10
AIXANCE 2 ET15
AIXANCE 2 ET20
Wielen Set
AIXANCE 2 ETV15
AIXANCE 2 ETV20

Montage

Horizontaal

Verticaal

Vermogen

Afmetingen
BxHxD

Artikelnummer

1000W
1500W
2000W

637 x 440 x 113
847 x 440 x 113
1057 x 440 x 113
200 x 50
440 x 1057 x 113
440 x 1162 x 113

EAIX-A692123
EAIX-A692125
EAIX-A692127
EAIX-Wheels
EAIX-A692135
EAIX-A692137

1500W
2000W

ERANCO - Aixance is ook geschikt voor installatie in badkamers (IP24 ) via aardlekschakelaar
en overeenkomstig de NEN 1010 normen!!!
Fabrikant - Importeur
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ERANCO - Tactic
De convector met elektronische sturing
ERANCO Tactic, een nieuwe uitvoering met elektronische en
energie zuinige regeling.
ERANCO Tactic is uitgerust met een exclusief
verwarmingselement die is voorzien van aluminium vinnen voor
een beter rendement en warmteafgifte.
ERANCO Tactic voorziet in een goed contact met de
ruimtetemperatuur dank zij de ingebouwde elektronische
thermostaat en garandeert een perfecte regeling tot op 1/10 °C wat
temperatuur schommeling nagenoeg onmogelijk maakt en
waardoor een zeer constante en comfortabele temperatuur wordt
verkregen met een energiezuinige werking tot gevolg.

De ERANCO Tactic wordt stekker klaar geleverd en kan door iedereen moeiteloos
worden gemonteerd en aangesloten. De bedieningswijze is al even eenvoudig. De
toestellen zijn uitgerust met een keuzeschakelaar aan / uit en een elektronische
thermostaat.
Technische gegevens:
Verwarmingselement voorzien van een aluminium bekleding met vinnen.
Thermische beveiliging met automatisch herstel.
Tactic; Elektronische regeling, nauwkeurig tot op 1/10°C.
Enduroc; met mechanische thermostaat
Goed bereikbare knoppen voor regeling naar behoefte.
Controlelamp aan – uit functie.
Dubbel geïsoleerd, IP 24, Europees goedgekeurd, CE conform.
ERANCO Tactic is leverbaar in volgende uitvoeringen:
Type

Montage

Vermogen

Tactic ET-05
Tactic ET-10
Tactic ET-15
Tactic ET-20
Basic ML-H-25
Basic ML-H-30

Horizontaal
Horizontaal
Horizontaal
Horizontaal
Horizontaal
Horizontaal

500
1000
1500
2000
2500
3000

Afmetingen
BxHxD
360 x 400 x 80
440 x 400 x 80
600 x 400 x 80
840 x 400 x 80
1000 x 400 x 80
1200 x 400 x 80

Artikelnummer
N° de l’article
ETAC-A687481
ETAC-A687483
ETAC-A687485
ETAC-A687487
EBAS-A690138
EBAS-A690139

ERANCO Sirocco
ERANCO Sirocco is een blaasradiator voor toepassing in badkamer, speelkamer, etc.
Een stevige metalen behuizing met een elegant design garandeert een hoge veiligheid.
Eenvoudig te monteren en aan te sluiten.
Leverbaar:
Sirocco

1000W / 1800W

300 x 437 x 141
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